
 

 

 

 
 Aarhus Universitet 

Insti tut for Uddannelse og 

Pædagogik (DPU)  

Tuborgvej 164 

2400 København NV 

Tlf .: 89421111 

Fax: 89421109 

E-mail:  au@au.dk  

www.au.dk 

 

 

 

Dato: 24. april 2012 

Ref: parbst 

 
 

Side 1/4 

AARHUS UNIVERSITET 
 

 

Møde den: 20. april 2012 kl. 10-13 

Lok. A308 i Emdrup og lok. 252 på Tøjborg. 

Møde i Uddannelsesfagudvalget for Uddannelsesvidenskab 

 

Til stede: Pia Bramming; Lars Geer Hammershøj; Merete Wiberg; Malou Ju-

elskjær; Luna Christensen; Louise Junge; Louise Lagoni; Anders Mark Mathias-

sen; Pernille Rosenbæk;  

Tilforordnede: Thorkil Munch Lund; Laila Parbst; Christian Hestbæk; 

Afbud: Per Fibæk Laursen; Ane Qvortrup. 

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden og referat. 

Nyt punkt 4a. Ændrede eksamens former. 

Derefter blev dagsordenen godkendt. 

 

Der skal ikke bruges navne i referaterne. Det er diskussionen, der skal i 

centrum. Referatet fra 16.3. 2012 skal gennemgås og navnene skal slet-

tes. Se derefter det rettede referat. 

 
2. Meddelelser 

a. Nyt fra årgang 2010. 

De studerende er gået i eksamensmode. Der er 3 afleveringer in-

den for 12 dage. 

Der skal laves en elektronisk kalender til undervisning og eksa-

men. Modul 3-4-5 har løbende eksamener. 

Pia Bramming og Pernille Rosenbæk holder møde med Jeanette 

Møller om løsning fremover vedr. mange eksamener samtidig. 

 
b. Nyt fra årgang 2011. 

Intet nyt. 

 
c. Nyt fra øvelseslærerne (møde med UA den 20.4) 

Pia Bramming har i dag møde med øvelsesunderviserne om pro-

blematikker for øvelsesundervisningen. 

 
d. Udviklingsdag alle undervisere. 

Udviklingsdag for alle undervisere forsøges holdt i sidste uge af 
juni evt. onsdag - torsdag i uge 26. Vi skal lige passe på Akade-
misk dannelse. 

 
e. Valgfag. 

Studievejledningen spørges om information om Valgfag i Århus. 

Thorkil Munch Lund taler med Sarah om organisering af dette. 
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Anders Holm er rykket mange gange for undervisningsplan for 

Valgfag Kvantititiv metode. Det er et vigtigt modul. Laila Parbst 

rykker Anders Holm og Thorkil Munch Lund taler med David 

Reimer i Århus. 

Thorkil Munch Lund taler med Ane Qvortrup om Valgfag Aka-

demisk dannelse. 

 
f. Akademisk Skrivecenter. 

Akademisk skrivecenter har talt med modulkoordinatorerne, og 
skriveprocessen skal være mere effektiv.  

 
g. Kandidatuddannelsen. 

Der har været afholdt et todages seminar om den nye kandidat-
uddannelse. Der bliver 2 spor - Humane ressourcer og Uddan-
nelsesforvaltning. 
1.-2. semester er grundfaglige, og så bliver der mulighed for Valg-
fag/Praktik på 3. semester. Praktik er kommet med som et ønske 
fra studieleder Søs Bayer. 
Praktikken blev drøftet i UFUen, og der var en del bekymring for 
opretholdelse af det faglige niveau. 
Titlen på den nye uddannelse bliver kandidatuddannelsen i ud-
dannelsesvidenskab - cand. soc. 
 

h. Christian Hestbæk stopper på IUP pr. 30.4., da han skal være  
sekretariatsleder på RUC. 
Der er ingen afklaring vedr. stillingen. 

 
3. Meritpraksis. 

Vi bør have 4 deadlines pr. år. De studerende bør argumentere for deres 

valg. Sammensætningen af valgfag er vigtig. 

Et par konkrete meritansøgninger blev drøftet. 

Næste møde: Principper for meritpraksis. 

 
4. Studiestart 2012. 

Arts v/Marianne Ping Huang har besluttet, hvordan studiestart skal fo-
regå. Der skal være både faglige og sociale tiltag. 
Morten Jacobsen står for studiestart i Emdrup. Vi er godt kørende med 
planlægningen. De modulansvarlige skal kontaktes mhp at optræde på 
intro-ugen. 
Der er 26 tutorer i København og 32 i Århus. 
Der er udnævnt 2 cheftutorer i Århus.  
 

4a. Ændrede eksamensformer. 

Ansøgning om dispensation for eksamensform på modul 1, så der udar-

bejdes 2 frem for 3-4 løbende opgaver på max 5 normalsider blev god-

kendt. 
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Ansøgning om dispensation i forbindelse med re-eksamination på modul 

5, så der skal udarbejdes en bunden skriftlig hjemmeopgave i henholds-

vis kvantitativ og kvalitativ metode af 3-4 sider for hver, som skal afleve-

res inden for 3 dage blev godkendt. 

Det er dog uklart, hvordan man forstår afleveringsfristen. Forslag at lave 

det til en ugeopgave. 

 
5. Undervisningsplaner for E2012. 

Modulkoordinatorerne skal sende timefordeling til Laila Parbst. Hvis de 

er i bekneb for at nå det, skal Pia Bramming have besked. 

 
a. Vejledning. 
b. Bemanding. 

 

Evalueringer E2011 blev uddelt. 

Det bør fremgå af undervisningsplanerne, hvor meget vejledning, der gi-

ves, og hvordan det foregår. 

Pia Bramming sender undervisningsplan til Laila Parbst. 

 

Modul 1, København og Århus blev godkendt med følgende ændringer: 

S. 2 midt: Dels 5 normalsider er 12.000 tegn, dels tilføjet at der gives hhv. 

individuel og generel feedback på de to løbende prøver. 

Modul 2, København og Århus: Pensum mangler antal sider. Der er 

uklarheder bl.a. vedr. placering af undervisning og øvelsesundervisning. 

Pia Bramming taler med Søren Ehlers og Pia Cort om dette. 

Modul 6, København og Århus: Eksamensform bør være ens. Der bør 

sendes en dispensationsansøgning til eksamensform. 2 opgaver af 5 side 

frem for 2-3 af 3 sider på baggrund af evaluering af modulet. 

Når der er 2 undervisere må de dele timerne. Dette skal meldes ud til al-

le underviserne. 

Mødet sluttede kl. 13.10, da Pia Bramming havde et andet møde kl. 13. 

Mødet fortsætter den 25.4. kl. 9-10.30. 

 
6. Undervisningsevalueringer. 

Udsat til ekstraordinært møde den 25.4. kl. 9-10.30. 

 
7. Henvendelse fra censorformandskabet. 

Udsat til ekstraordinært møde den 25.4. kl. 9-10.30. 

 
8. Censorkorpstilhørsforhold for kandidatuddannelsen. 

Udsat til ekstraordinært møde den 25.4. kl. 9-10.30. 

 
9. Eventuelt. 

Mødet fortsættes på et ekstraordinært møde den 25.4. kl. 9-10.30. 
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Referent: Laila Parbst. 

 

 

 


